
 مردم ایران برخیزید

 

 .می گویمنقطه شروع ندارد ، پس از وسط داستان  ذارمموضوعی که می خواهم با شما در میان بگ

 رود. فاسد دزد و تروریست ، صفت هایی هستند که امروز برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به کار می

 خب ما مردم عادی این وسط چه کاره ایم؟

ما که ناراضی هستیم ولی حتی یک نماینده  سال است، 40خاموش در این  های طرف صحبت من با رای 

ما  که بتواند حرف دل ما را به گوش سردمداران برساند نداریم، و نمیتوانیم در این حکومت داشته باشیم.

 د.نما هم اجازه حرف زدن ده یک روز بهنجاتمان دهد . شاید  به این امید که شاید کوروشی بیاید. ه ایمنشست

 سال است که منتظریم.  1400میگفتیم کاش اسکندری بیاید.   گاهی که کارد به استخوان می رسید 

، سر مردان را بریدند و به خواهر و مادر اجداد ما  و دوباره تاختند عرب ها حمله کردند ، مغول ها تاختند

ص آریایی باقی نمانده ، ما ایرانی های جدیدیم که در این ایران با ژنتیک خال درکسی  رتجاوز کردند. دیگ

 . ستکافی رسرزمین زندگی میکنیم، از این نژاد هم کوروشی زاده نخواهد شد. انتظار دیگ

ما چهل سال است که خاموش نشسته ایم ، اسکندر نوینی آمده به نام دونالد ترامپ و به سپاه پاسداران اعالن 

 نان خاموش بنشینیم تا ناجی بیگانه ما را نجات دهد.میتوانیم همچ جنگ داده، 

جمع  را د. به زودی لشکرشآی مید دونالد ترامپ شوم. ولی دار فردی چون من چندان تمایلی ندارم مدیون

خودمان را گول نزنیم ، وقتی به مرزهای ما رسید طرف او تنها سپاه نخواهد  .دو یه سری به ما میزن دمیکن

 م کردن سپاه یک اعالن جنگ غیر رسمی به ایرانه.تروریستی اعال بود.

میلیون تومن  5اواخر دور دوم احمدی نژاد یه قرارداد به ارزش  ،؟ یادمه چند سال پیش ستحاال سپاه کی

برای یه بخشی از سپاه انجام دادم ، فاکتور را بردم خدمت کارفرما، ایشون کمی مبالغ را تغییر دادن و به 

ندنش. سه تا شماره حساب به من داد گفت نه میلیون اضافه رو به خاطر هزینه های میلیون تومن رسو 14



بزرگ با چندین پیمانکار  ما به این شکل به این حسابها واریز کن. کار پیمانی من تکه کوچکی از یک پروژه 

 بود. میشه تصور کرد باقی قرارداد ها چطور بودن. 

با یه کم جر و بحث یک و نیم میلیون هم من به قرارداد اضافه کردم . به عنوان هزینه  ، البته زیاد هم بد نبود

 د.آی کسی از پول مفت بدش نمی های شرکت خودم. در کل خوش گذشت.

کنم. وقتی میگن سازمان سپاه دزد و فاسد و تروریسته اگر  من از جایگاه باالی اخالقی با شما صحبت نمی

 چسبه. این راه زندگی تو ایرانه. می دونیم کمی از این صفات به بیشتر ما هم می با خودمان روراست باشیم

همین شرکت دور اول حسن روحانی ورشکست شد ، دوست عزیزی سرمایه شرکت و زد و رفت استرالیا. 

 درشو بستم. به ناچار من هم

، ولی این دارد دراز ه ایقص دایی میکنهسپاه چه کار کهاین این نستالوژی ما را از صحبت اصلی دور کرد. 

. از هسته فاسده از باالترین مقام ها تا کارمندای رده پایین. یه کم با سپاه آشنا شدم  من ای بود کهنمونه 

 کارهای مالیشان تقریبا به هیچ کس مربوط نیست.

، درنتیجه  این سپاه که مثل عنکبوت روی ایران تار تنیده یکی از پاهاشو توی عراق و سوریه هم گذاشته .

 ..چقدر عالی.سره جاش. و ما را آزاد کند.  داره میاد که بنشاندش  ، عمو سام بهش برخورده

 همه میدونیم که این فکر خیلی سادگیه. اگر ما همچنان خاموش باشیم روزهای خوشی در انتظارمون نیست. 

ساله شست یک  1400ن لکه ننگ اعتقاد دارم باید ایران را از وجود اسالم پاک کرد. باید ای به شخصه من

بی تردید همه ی شما رای خاموش ها هم فکر من نیستید. ولی اگر سکوت شما در این  بار برای همیشه. 

از سره خوشی و بیخیالی نبوده ، بیایید با هم این رژیم را از درون ساقط کنیم که وقتی  سال دسته کم چهل

ایگاهی در کشور خودمان داشته باشیم. شاید درصد تخریب را اسکندر زمان ما رسید به تهران بتوانیم یه ج

پایینتر بیاوریم. شاید بتوانیم یکی را آن باال بنشانیم که الزم نشود همه ما دزد یا فاسد باشیم تا فقط امورات 

 زندگیمان بگذرد. 

از لحظه ای که آمریکا برجام را لغو کرد مقامت ایران در حالت آچمزند ، نه راه رفت دارن نه برگشت. از 

همان زمان سپاه دارد در سوریه از اسرائیل تو سری میخورد و صدایش در نمی آید. شده شیر توی خونه ، 

 و اومده اینها جربزه پیدا میکنند؟ فقط واسه ما قلدره. فکر میکنید این حالت عوض میشه ؟ االن که آمریکا جل



نه سپاه همینطور ساکت میمونه ، همه ی هارت و پورتاش میشه واسه مردم که کم کم صداشون در میاد. راه 

دیگه ای ندارن ، اینها میخوان تا آخرین لحظه ممکن حکومت کنند هر حرکت رو به جلو زمان کوتاه باقی 

عقب نشینی صدای ملت و در میاره ، این همه هزینه در عراق و سوریه مانده از رژیم را کوتاهتر میکند. هر 

جایی  به لجن کشیدن. کردند، این همه شهرهای ایران را ) اگر اهواز رفته باشید می دانید من چه میگویم( 

 برای برگشتن نیست.

عراق و افغانستان این دیگه دوره آخره بازیه ، دوران خاموشی باید تموم بشه وگرنه چند سال دیگر شرایط 

ما میبینه.  را باید آرزو کنیم. وقتی به دونالد ترامپ بدهکار بشیم کی می دونه چه خواب هایی واسه نقد کردن 

 اگه از همین فردا هم بریزیم بیرون دیرشده ، ولی بیاید کمی از سرنوشتمان را در دست خود بگیریم.

به   ودمان انتخاب میکنیم. اگرهمچنان ساکت بنشینیم اشتباه نکنید مسیر خونباره ، ولی خودمان برای خ 

 عالوه خونی که ریخته می شود، گرسنگی و از دست دادن غرور و شرفتمان را هم خواهیم دید.

 

 آ. گرگین


